
 

KASVO ry                                                   PÖYTÄKIRJA 
Åkerlundinkatu 5 / Virta 
33014 Tampereen yliopisto 
Rek.nro 208.371         16.1.2017 
___________________________________________________________________ 
                            
Tapahtuma: KASVO ry:n tammikuun kokous 
Aika: 17.1.2017 klo 17:30           
Paikka: Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere / Ainejärjestötila 
                                                                     
Hallituksen jäsenet: 
                     Sara Komulainen (läsnä)  Emmy Ojala  (läsnä) 
  Noora Reinikainen    Saija Yli-Rosti  (läsnä) 
  Hermanni Kuivanen (läsnä)  Tomi Husu  (läsnä) 
  Juho Uusitalo  (läsnä)  Eemeli Lahtinen (läsnä) 
 
Muut läsnäolijat:  

Sara Laitinen 
Roosa Yli-Pietilä 
Ella Koskela 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Sara Komulainen avasi kokouksen klo 17:50. 
 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitetään, että 
lisätään kohta 12. ”Kasvon mukit” ja korjataan sitä seuraavien kohtien 
numerointi asianmukaiseksi. 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksineen. 

 
4. Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen 

Esitys: Esitetään Eemeli Lahtista. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
5. Ääntenlaskijoiden nimeäminen tarvittaessa 

Esitys: Ei valita. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
6. Ilmoitusasiat 

TamAus esitti kiinnostuksen yhteistyöhön muiden ainejärjestöjen kanssa. 
 

Roosa Yli-Pietilä poistui 17:56 
 
OKAn hallitus järjestäytyy tällä viikolla. 
Mentorin hallitus järjestäytyy tällä viikolla. 
TamAus:n hallitus on jo järjestäytynyt. 
ITU:n hallitukset on jo järjestäytynyt. 

  
7. Talousasiat 
  
7.1 Kuittien hyväksyminen 

Asia: Kuukauden aikana tulleiden kuittien hyväksyminen. 



 

Esitys: Hyväksytään kuitit. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

  
7.2 Taloudellinen tilanne 

Hallitus tarkasteli ja on tietoinen taloudellisesta tilanteesta. 
  
8. Käytännön järjestelyt 

Asia: Hallitus sopii tulevan kauden toimintatavoista.  
- Hallituksen sisäinen viestintä 

Kasvon Hallitus 2017 Facebook-ryhmä toimii virallisena viestintäväylänä 
hallituksen sisäisessä viestinnässä.  

- Ulkopuolelle menevä viestintä 
Viestintä ainejärjestöihin TamAus ja Mentor tapahtuu hallituksen 
sähköpostin kautta. ITUn ja OKAn sähköpostit lähetetään suoraan 
sähköpostilistoille. 

- Kuittien hyväksyminen 
Kuitit tuodaan seuraavaan kokoukseen. Kuittiin liitetään nimi, tilinumero ja 
selitys ostoksista. 

- Avustushakemusten vastaanottaminen 
Paperilomakkeella, jossa allekirjoitus. Hakemuksesta on selvittävä mihin 
ja milloin avustusta haetaan ja kuinka paljon. Hakemus tulee toimittaa 
ennen kokousta, jotta se voidaan liittää esityslistaan. 

- Pöytäkirjojen lähetys/tarkistus 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. 
Pöytäkirjat julkaistaan Kasvon verkkosivuilla, kun ne ovat valmiit.  

- Kokousten ajankohdat 
Kokouskutsu lähetetään viikkoa (7vrk) ennen kokousta ja mukaan liitetään 
vapaamuotoinen esittely kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

  
9. 55 op:n haalarimerkit 

Asia: Tiedekunnalla on yhteinen tavoite saada opiskelijat suorittamaan 
vuodessa 55 opintopistettä, sillä opintopisteiden määrällä on vaikutusta 
tiedekunnan saamaan rahoitukseen. Kasvon edellinen hallitus ideoi 
opiskelijoille jaettavia 55 op:n haalarimerkkejä, joita jaettaisiin niille 
opiskelijoille, jotka saavat opintopisteet vuoden aikana kasaan. 
 
Keskustellaan siitä, halutaanko haalarimerkkiasiaa viedä ideasta 
toteutukseen tänä vuonna ja jos halutaan, kuinka se tehdään. 
 
Esitys: Kasvo on yhteydessä JKY:n kanssa. Kartoitetaan merkkikokeilun 
onnistumista ja tämän pohjalta päätetään, teetetäänkö merkit. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
 

Juho Uusitalo poistui 18:28 
 

10. Tilioikeuksien siirto uudelle taloudenhoitajalle ja puheenjohtajalle 
Asia: Kasvo ry:n taloudenhoitaja ja puheenjohtaja vaihtuivat hallituskaudelle 
2017. Taloudenhoitaja Roosa Yli-Pietilällä ja puheenjohtaja Meeri Silénillä on 
ollut laajat käyttöoikeudet Kasvo ry:n tilin käyttöön. Tilin laajat käyttöoikeudet 
siirretään hallituskauden 2017 taloudenhoitaja Emmy Ojalalle ja 
puheenjohtaja Sara Komulaiselle. 
Esitys: Esitetään Kasvo ry:n taloudenhoitaja Emmy Ojalaa (310393-xxxx) ja 
puheenjohtaja Sara Komulaiselle (210993-xxxx) liittämistä Kasvo ry:n tilin 



 

laajojen käyttöoikeuksien haltijoiksi. Esitetään myös, että tilin laajat 
käyttöoikeudet poistetaan Roosa Yli-Pietilältä (090792-xxxx) ja Meeri Siléniltä 
(080693-xxxx). 
Päätös: Esitys hyväksytään. 

 
11. Tulevien kokousten päivämäärät 

Asia: Loppukevään helpottamiseksi tulevista kokousajoista voisi sopia nyt 
etukäteen. 
Esitys: Helmikuun kokous järjestetään 22.2.2017 klo 15, Edus cafessa tai 
Edulassa.  
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
12. Kasvon mukit 

Asia: Kasvon hallitukselle hankitaan rakkausvuosimukit edustuskäyttöön.  
Esitys: Ennen päätöksen tekoa Hermanni Kuivanen tarkistaa mukien 
kustannukset ja asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 
Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
13. Muut esille tulevat asiat 

Hallitusvaihtari järjestetään sunnuntaina 22.1. klo 17 myöhemmin 
varmistuvassa paikassa. Myönnettiin 60 euron budjetti. Omat juomat. 
 
Kasvo järjestää ystävänpäiväkahvilan Eduscafessa tiistaina 14.2. tai muuna 
vapaana päivänä viikolla 7. 

  
14. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sihteeri    Puheenjohtaja 
     
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
 


